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1. PRᛠVODNÍ  ZPRÁVA
1.1 Základní údaje o mᆰstu Ústí nad Orlicí
Mᆰsto Ústí nad Orlicí je situováno v sídelnᆰ, dopravnᆰ a ekonomicky velmi dᛰle០itém území, tvo-
ᖐícím význaაnou spojnicí mezi stᖐedními Ⴠechami s hlavním mᆰstem státu a Moravou. Svojí po-
lohou na soutoku Tiché Orlice a Tᖐebovky tvoᖐí i význaაné regionální centrum na východᆰ Ⴠech v ob-
lasti mezi Orlickými horami a Ⴠeskomoravskou vrchovinou. Se sousední Ⴠeskou Tᖐebovou tvoᖐí výz-
naაnou aglomeraci (prakticky dvojmᆰstí) s koncentrací prᛰmyslu a dopravy.
Ústí nad Orlicí je pᖐíkladem mᆰsta, kde urbanizované území pᖐechází ve vysoce kvalitní krajinu, do-
plnᆰnou památkovými objekty (barokní kᖐí០ová cesta na Andrlᛰv chlum, kᖐí០e, kapliაky, kaple sv. 
Jana Kᖐtitele v Lázních ad.)
Historické jádro – mᆰstská památková zóna – je formováno na vyvýᘐené terase na soutoku Tiché Or-
lice a Tᖐebovky kolem აtvercového námᆰstí s pozvolna se sva០ujícím terénem, z jeho០ rohᛰ vycháze-
jí komunikace. Severnᆰ od námᆰstí se nachází barokní kostel, který tvoᖐí pᖐirozenou dominantu his-
torické აásti mᆰsta.
Historické námᆰstí pᖐedstavuje význaაné centrum mᆰsta, kde se soustᖐeჰuje obchodní a adminini-
strativní ០ivot a které je აastým místem setkávání obyvatel mᆰsta, proto v dosavadním prᛰbᆰhu re-
generace MPZ byla tomuto prostoru vᆰnována mimoᖐádní pozornost.

1.2. Základní údaje o Mᆰstské památkové zónᆰ MPZ Ústí nad Orlicí
Mᆰstská památková zóna (MPZ) Ústí nad Orlicí byla vyhláᘐena dne 17.10.1990 vyhláᘐkou bývalého 
Východoაeského krajského národního výboru v Hradci Králové po pᖐedchozím projednání s minister-
stvem kultury Ⴠeské republiky.
MPZ je ohraniაena ulicemi Husova, Jilemnického, S.K. Neumanna, Smetanova, Lochmanova a Mis-
tra J. Kociana a zaujímá plochu cca 10 ha.
V rámci MPZ je dosud zachován pᛰdorys typický pro kolonizaაní mᆰsta 13. a 14. století tzn. pravidel-
né námᆰstí, systém ulic vybíhajících z rohᛰ námᆰstí, kostel ve strategicky nejlépe chránᆰném 
místᆰ. Výᘐe uvedené ulice vᆰtᘐinou zabírají místo bývalého pᖐíkopu, který je zachován pouze za zá-
stavbou Hradební ulice za domem ა.p. 585 a patᖐí k význaაným architektonickým památkám z nej-
starᘐího období existence mᆰsta.
Vzhledem k tomu, ០e Ústí nad Orlicí v០dy bylo mᆰstem poddanským, byla jeho zástavba vაetnᆰ kos-
tela a radnice dlouhá léta pouze dᖐevᆰná a proto byla nᆰkolikrát zniაena nebo vá០nᆰ poᘐkozena po-
០áry, zejména v letech 1498 a 1706. Teprve od poაátku 18. století dochází k postupnému nahrazo-
vání dᖐevᆰné zástavby zdᆰnou zástavbou, ukonაenému na pᖐelomu 19. a 20. století, proto je vᆰtᘐina 
domᛰ v centru mᆰsta, vაetnᆰ námᆰstí, pozdnᆰ barokních a klasicistních. V 18. století rovnᆰ០ dochází 
k výstavbᆰ resp. rozᘐíᖐení zdᆰné radnice a stavbᆰ zdᆰného kostela jako dvou hlavních mᆰstských do-
minant. Výrazným mᆰstským prvkem je také barokní morový sloup na námᆰstí z poაátku 18. století.
Jednotlivé mᆰstské domy samy o sobᆰ nepᖐedstavují ᘐpiაková architektonická díla, ale cenný je jejich 
soubor, vytváᖐející neopakovatelnou charakteristiku mᆰstského centra. Proto je nutná jejich údr០ba a 
zachování pᛰvodního rázu. I pᛰdorys ᘐirᘐího historického jádra mᆰsta je výsledkem historického vývo-
je a je proto také památkovᆰ cenný.
Celkový stav historického jádra mᆰsta tzn. námᆰstí a nejbli០ᘐího okolí se v rámci období, kdy probíhá 
program regenerace MPZ, výraznᆰ zlepᘐil. Pᖐedevᘐím byla úspᆰᘐnᆰ provedena rekonstrukce in០enýr-
ských sítí na námᆰstí a pᖐilehlých ulicích spojená s výstavbou kabelovodu k nové budovᆰ spojᛰ v ulici 
M. Jaroslava Kociána. Byly odstranᆰny nevhodné povrchy ulic a chodníkᛰ v MPZ a nahrazeny dla០-
bou. Rovnᆰ០ byla provedena rekonstrukce veᖐejného osvᆰtlení a nevhodná svítidla byla nahrazena 
svítidly, odpovídajícími historickému prostᖐedí.

1.3. Údaje o souაasnᆰ platných územnᆰ plánovacích podkladech a dokumentacích
• Regulaაní plán centrální zóny mᆰsta Ústí nad Orlicí + zmᆰny a doplᒀky z let 1993 – 2003

Ing. arch. Vladimír Rozehnal, 1993
• Vyhláᘐka o základních zásadách uspoᖐádání území centrální zóny mᆰsta Ústí nad Orlicí (v

აláncích 13 — 19 problematika MPZ
• Územní plán mᆰsta Ústí nad Orlicí + zmᆰny a doplᒀky z let 2006 – 2010

Ing. arch. Roman Koucký, 2006
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1.4. Struაná historie mᆰsta Ústí nad Orlicí
Mᆰsto Ústí nad Orlicí vzniklo v souvislosti s kolonizací území na Tiché Orlici v 2. polovinᆰ 13.století.
První písemná zpráva o Ústí nad Orlicí jako mᆰstᆰ pochází z roku 1292, kdy jej tehdejᘐí majitel král 
Václav II. daroval Zbraslavskému kláᘐteru. Od ro-ku 1358 nále០elo zdejᘐí území litomyᘐlskému bis-
kupství, po husitských válkách získal panství i s mᆰstem rod Kostkᛰ z Postupic. V tomto nejstarᘐím 
období historie mᆰsta je zapsán nejაernᆰjᘐím písmem rok 1498, kdy pᖐi velkém po០áru tehdy jeᘐtᆰ 
dᖐevᆰného mᆰsta vzaly za své nejen domy, ale také veᘐkeré písemnosti, které by nám mohly pᖐiblí០it 
poაáteაní dᆰjiny mᆰsta. Nejstarᘐí zdᆰnou stavební památkou je budova bratrského sboru z roku 
1555, významnou zachovanou písemností z doby po po០áru je bohatᆰ zdobený kancionál z roku 
1558. V 18.století vzniká dneᘐní námᆰstí s podloubími, radnice, barokní farní kostel a dᆰkanství. V ro-
ce 1795 se stalo Ústí nad Orlicí municipálním ochranným mᆰstem, kdy០ po dlouholetém sporu získalo 
mᆰsto vᆰtᘐí nezávislost vᛰაi vrchnosti, konkrétnᆰ Lichtenᘐtejnᛰm, posledním dr០itelᛰm mᆰsta.
Ji០ v této dobᆰ je jednoznaაnᆰ dán textilní charakter mᆰsta. Mohutným impulsem pro dalᘐí rozvoj tex-
tilní výroby se stalo v roce 1845 zahájení provozu na hlavní ០elezniაní trati Praha – Olomouc. Ústí 
nad Orlicí se postupnᆰ stalo jedním z význaაných center აeského textilního prᛰmyslu. V roce 1873 
byla zahájena první tkalcovská tovární výroba, pozdᆰji zde pracovalo více ne០ dvacet textilních tová-
ren. V roce 1892 zapoაala svoji აinnost C. K. ᘐkola tkalcovská, nyní Stᖐední ᘐkola umᆰlecko prᛰmy-
slová, tenkráte jedna z nejvᆰtᘐích ᘐkol svého druhu v republice. Na textilní, zvláᘐtᆰ bavlnáᖐskou výro-
bu pozdᆰji navázal pᖐedevᘐím dnes ji០ neexistující velký závod Perla a.s. Ústeckými reprezentanty ro-
zvoje textilního strojírenství a textilního výzkumu po dlouhá léta byly závody Rieter Elitex a Výzkumný 
ústav bavlnáᖐský a.s. 
V první polovinᆰ 20.století pro០ilo Ústí nad Orlicí tᆰ០ké chvíle po okupaci Sudet, kdy se stalo pohrani-
აním mᆰstem. V roce 1945 se Ústí nad Orlicí stalo okresním mᆰstem, tento statut byl v roce 1960 po-
tvrzen a v roce 2002 opᆰt odebrán.
Dnes je Ústí nad Orlicí jedno ze standardních mᆰst ve východních Ⴠechách აi Pardubickém kraji.

1.5. Vybrané významné historické události v datech
1285 – první písemná zmínka o Ústí nad Orlicí 
1292 – první zmínka o Ústí nad Orlicí jako mᆰstᆰ 
1498 – první známý velký po០ár mᆰsta – shoᖐely i vᘐechny nejstarᘐí písemnosti mᆰsta 
1555 – postavena nejstarᘐí stavební památka mᆰsta – budova bratrského sboru 
1723 – dokonაena stavba nové radnice 
1776 – dokonაena stavba kostela Nanebevzetí Panny Marie 
1795 – Ústí nad Orlicí se stalo municipálním ochranným mᆰstem 
1803 – zalo០ena Cecilská hudební jednota 
1845 – zahájen pravidelný provoz na ០eleznici Olomouc – Praha 
1873 – první tkalcovská tovární výroba ve mᆰstᆰ 
1892 – zᖐízení C. K. odborné ᘐkoly tkalcovské, první stᖐední ᘐkoly ve mᆰstᆰ 
1936 – postaveno moderní funkcionalistické divadlo podle návrhu architekta Kamila Roᘐkota 
1939 – postavena nová nemocnice 
1945 – po osvobození se Ústí nad Orlicí stalo okresním mᆰstem. ᖀada obაanᛰ z toho má radost.
1946 – v budovᆰ „Chlapecké ᘐkoly“ zᖐízeno gymnázium 
1967 – zahájila აinnost první bezvᖐetenová pᖐádelna ve svᆰtᆰ 
1979 – zᖐízena stᖐední zdravotnická ᘐkola 
1985 – postaven Kulturní dᛰm 
1994 – 1995 – dostavᆰna აistírna odpadních vod, budovy Telecomu a nové poᘐty, Ⴠeské pojiᘐᙐovny, 

 Úᖐadu práce a Stᖐediska zdravotnických slu០eb Galen
2002 – Ústí nad Orlicí pᖐestává být okresním mᆰstem. ᖀada obაanᛰ z toho má opᆰt radost.
2003 – dokonაena nová budova Základní umᆰlecké ᘐkoly Jaroslava Kociana podle návrhu ústec-

 kého architekta Ing. arch. Karla Blanka

1.6. Závᆰr úvodu
Z výᘐe i ní០e uvedených textᛰ a fotografií je patrné, ០e vývoj MPZ Ústí nad Orlicí smᆰᖐuje jednoznaა-
nᆰ dobrým smᆰrem a bylo by proto ᘐkoda, kdyby na takto „rozehraný zápas“ nebylo navázáno ales-
poᒀ stejným zpᛰsobem, jako doposud. 
I k tomu nám tedy dopomáhej, mimo jiné, tento „Program regenerace MPZ.


